
STRESZCZENIE 
 

Wstęp 

Chrapanie i obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS) są najczęstszymi formami 

zaburzeń oddychania podczas snu (ZOPS). Schorzenia te u dzieci i dorosłych mają odmienną 

etiopatogenezę, nieco inne objawy, różna jest ich diagnostyka, leczenie, a także następstwa. 

Szczególnie OBPS może prowadzić do licznych powikłań m.in. chorób układu krążenia, 

cukrzycy czy depresji, dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie i leczenie choroby. Młodzi 

dorośli stanowią grupę pomiędzy dziećmi oraz dorosłymi. Dotychczas istnieje niewiele badań 

poświęconych tej populacji, z tego powodu brak jest kryteriów diagnostycznych oraz 

leczniczych dotyczących tej grupy wiekowej. 

Cel 

Celem badań była ocena częstości występowania chrapania i obturacyjnego bezdechu 

podczas snu, objawów i chorób współistniejących w grupie młodych dorosłych oraz 

porównanie ich do grupy dorosłych. 

Materiał i metody 

Badaniem objęto grupę 318 młodych dorosłych oraz 100 dorosłych powyżej 30. roku życia 

stanowiących grupę odniesienia. Badaną grupę stanowiły 173 (54%) kobiety i 145 (46%) 

mężczyzn w wieku od 18 do 28 lat (średnia wieku: 21,9 lat).  

Przeprowadzone badania składały się z dwóch części. W części I wykonano badania 

ankietowe dotyczące występowania chrapania i bezdechów podczas snu na podstawie 

zmodyfikowanego kwestionariusza berlińskiego. W części II wykonano: obiektywne badanie 

snu, badania ankietowe z użyciem skali Nasal Obstruction Septoplasty Effectiveness i Epworth 

Sleepiness Scale oraz badania laryngologiczne. 

Wyniki 

Częstość występowania chrapania w grupie młodych dorosłych i grupie dorosłych 

wynosi odpowiednio: 9,1% i 23%, różnica ta jest istotna statystycznie. Częstość występowania 

bezdechów podczas snu w grupie młodych dorosłych i grupie dorosłych wynosi odpowiednio: 

1,3% i 6%, różnica ta jest istotna statystycznie. 

Objawy współistniejące z chrapaniem i bezdechami w czasie snu takie jak: zaburzenia 

koncentracji, zmęczenia i/lub senności oraz poranne bóle głowy występują rzadziej w grupie 

młodych dorosłych w porównaniu z grupą dorosłych, a różnica ta jest istotna statystycznie. 



Pozostałe badane objawy zawarte w zmodyfikowanym kwestionariuszu berlińskim nie 

wykazują różnicy istotnej statystycznie. Nadciśnienie tętnicze rzadziej występuje w grupie 

młodych dorosłych niż w grupie dorosłych (różnica istotna statystycznie), odpowiednio: 7,5% 

i 27%. Średnia wartości BMI w grupie młodych dorosłych była niższa niż w grupie dorosłych 

(różnica istotna statystycznie) i wynosi odpowiednio: 22,4 i 26,9. 

Objawy współistniejące z chrapaniem i bezdechami w czasie snu takie jak: oddychanie 

przez usta w czasie snu, poranne bóle głowy, niedrożność nosa po przebudzeniu i w ciągu dnia 

występują częściej w grupie dużego ryzyka w porównaniu z grupą małego ryzyka, a różnica ta 

jest istotna statystycznie. Pozostałe objawy nie wykazują różnicy istotnej statystycznie. 

Nadciśnienie tętnicze występuje częściej w grupie dużego ryzyka w porównaniu z grupą 

małego ryzyka (różnica nieistotna statystycznie), odpowiednio: 15,2% i 6,7%. Średnia wartości 

BMI jest wyższa w grupie dużego ryzyka w porównaniu z grupą małego ryzyka (różnica istotna 

statystycznie), odpowiednio: 25,1 i 22,1. 

Na podstawie wybranych parametrów badania snu wykazano, że średnia wartość AHI 

w grupie dużego ryzyka jest mniejsza niż w grupie małego ryzyka (różnica nieistotna 

statystycznie); obie wartości mieściły się w normie (< 5). Średnia wartość RDI w grupie dużego 

ryzyka jest większa niż w grupie małego ryzyka (różnica nieistotna statystycznie); obie 

wartości przekraczały normę (³ 5). Średnia wartość ODI w grupie dużego ryzyka jest większa 

niż w grupie małego ryzyka (różnica nieistotna statystycznie); obie wartości mieściły się 

w normie (< 5). Średnia wartość % czasu chrapania w czasie snu w grupie dużego ryzyka jest 

większa niż w grupie małego ryzyka (różnica nieistotna statystycznie). 

Średnia wartości punktów uzyskanych w skali NOSE jest wyższa w grupie dużego 

ryzyka w porównaniu z grupą małego ryzyka (różnica istotna statystycznie), odpowiednio: 49 

i 31,9. Stopień nasilenia zaburzeń drożności nosa oceniany w skali NOSE jest wyższy w grupie 

osób z nadwagą w porównaniu z grupą osób bez nadwagi, a różnica ta jest istotna statystycznie. 

W grupie dużego ryzyka średnia wartość w skali senności Epworth wynosiła 10,1, co 

oznacza łagodną nadmierną senność. W grupie małego ryzyka średnia wartość w skali senności 

Epworth wynosiła 8, co wskazuje na prawidłową senność. Pod względem senności pomiędzy 

badanymi grupami nie wykazano różnicy istotnej statystycznie. 

Na podstawie badania laryngologicznego stwierdzono, że w grupie dużego ryzyka 

częściej niż w grupie małego ryzyka występuje skrzywienie przegrody nosa, migdałki 

podniebienne są większe, a pozycja podniebienia oceniana w zmodyfikowanej skali 

Mallampatiego jest mniej korzystna, jednak nie są to różnice istotne statystycznie. 



W grupie dużego ryzyka częściej stwierdzano usunięcie migdałków 

podniebiennych/migdałka gardłowego w dzieciństwie w porównaniu z grupą małego ryzyka 

(różnica nieistotna statystycznie), odpowiednio: 13,3% i 4,8%. 

Wnioski 

Część I 

1. W grupie młodych dorosłych stwierdzono występowanie chrapania i bezdechów 

podczas snu odpowiednio u 9,1% i 1,3% osób. Opisywane dolegliwości występują w tej 

grupie rzadziej niż u dorosłych; różnica ta jest istotna statystycznie. 

2. W grupie młodych dorosłych stwierdzono występowanie następujących objawów 

współistniejących z chrapaniem i bezdechami podczas snu: oddychanie przez usta 

w czasie snu, zaburzenia koncentracji, zmęczenie i/lub senność, poranne bóle głowy, 

niedrożność nosa po przebudzeniu i w ciągu dnia. Wymienione objawy występowały 

w badanej grupie rzadziej niż w grupie dorosłych. W odniesieniu do objawów: 

zaburzenia koncentracji, zmęczenie i/lub senność oraz poranne bóle głowy, różnice 

między grupą młodych dorosłych a grupą dorosłych są istotne statystycznie. 

3. W grupie młodych dorosłych stwierdzono występowanie chorób współistniejących 

z chrapaniem i bezdechami podczas snu: nadwaga i nadciśnienie tętnicze odpowiednio 

9,2% i 7,5%. Opisywane dolegliwości występują rzadziej w grupie młodych dorosłych 

niż w grupie dorosłych, a różnica ta jest istotna statystycznie. 

Cześć II 

1. Wykazano, że objawy towarzyszące chrapaniu i bezdechom podczas snu: oddychanie 

przez usta w czasie snu, zaburzenia koncentracji, zmęczenie i/lub senność, poranne bóle 

głowy, niedrożność nosa po przebudzeniu i w ciągu dnia, częściej występują w grupie, 

w której istnieje duże ryzyko chrapania oraz bezdechów podczas snu. W odniesieniu do 

objawów: oddychanie przez usta w czasie snu, poranne bóle głowy, niedrożność nosa 

po przebudzeniu i w ciągu dnia, różnice między grupami dużego i małego ryzyka są 

istotne statystycznie, co może świadczyć o tym, że osoby z grupy dużego ryzyka 

cechują się upośledzoną drożnością nosa. 

2. Wykazano, że nadwaga i nadciśnienie tętnicze występują częściej w grupie dużego 

ryzyka chrapania i bezdechów w czasie snu niż w grupie małego ryzyka. W odniesieniu 

do nadwagi różnica między tymi grupami jest istotna statystycznie.  

3. Na podstawie analizy wartości wybranych parametrów badania snu: AHI, ODI, RDI 

oraz % czasu chrapania podczas snu, pomiędzy grupą z dużym ryzykiem wystąpienia 

chrapania i bezdechów podczas snu a grupą małego ryzyka nie stwierdzono różnic 



istotnych statystycznie. Średnie wartości parametrów AHI i ODI w obu grupach 

mieściły się w normie. Średnie wartości parametru RDI przekraczały normę w obu 

grupach. Chrapanie występowało w obu grupach, jednakże w grupie dużego ryzyka 

średnia wartość % czasu chrapania była prawie dwukrotnie większa niż w grupie 

małego ryzyka. 

4. Wykazano, że następujące objawy: katar/wydzielina z nosa, blokada/zatkanie nosa, 

problem z oddychaniem przez nos, problem ze snem oraz brak możliwości nabrania 

wystarczające ilości powietrza przez nos podczas ćwiczeń i wysiłku fizycznego częściej 

występują w grupie dużego ryzyka niż w grupie małego ryzyka. 

Różnice między grupami w zakresie: blokady/zatkania nosa, problemu z oddychaniem 

przez nos oraz braku możliwości nabrania wystarczającej ilości powietrza przez nos 

podczas ćwiczeń i wysiłku fizycznego są istotne statystycznie, co może świadczyć 

o tym, że osoby z grupy dużego ryzyka charakteryzują się upośledzoną drożnością nosa. 

W grupie dużego ryzyka stopień nasilenia zaburzeń drożności nosa oceniany w skali 

NOSE był wyższy niż w grupie małego ryzyka, a różnica ta jest istotna statystycznie. 

Stopień nasilenia zaburzeń drożności nosa oceniany w skali NOSE był wyższy w grupie 

osób z nadwagą w porównaniu z grupą osób bez nadwagi, a różnica ta jest istotna 

statystycznie. 

5. W grupie dużego ryzyka średnia wartość w skali senności Epworth wskazuje na łagodną 

nadmierną senność. W grupie małego ryzyka średnia wartość w skali senności Epworth 

wskazuje na prawidłową senność.  

6. Wykazano, że w grupie dużego ryzyka częściej niż w grupie małego ryzyka występuje 

skrzywienie przegrody nosa, migdałki podniebienne są przerośnięte, a pozycja 

podniebienia oceniana w zmodyfikowanej skali Mallampatiego jest mniej korzystna, 

jednak nie są to różnice istotne statystycznie. 

7. Wykazano, że usunięcie migdałków podniebiennych/migdałka gardłowego 

w dzieciństwie było częstsze w grupie dużego niż w grupie małego ryzyka, co może 

sugerować większe prawdopodobieństwo występowania w tej grupie OBPS. 

8. Nie stwierdzono różnic pod względem stopnia senności w zależności od wartości AHI 

(AHI ³ 5 i AHI < 5), w grupie pacjentów objętych badaniem (n = 36). Natomiast 

w grupie z wartościami AHI ³ 5 częściej stwierdzano zaburzenia drożności nosa, 

a rzadziej nadciśnienie tętnicze. 

Na podstawie uzyskanych danych można wnioskować, że wartość AHI = 5 nie jest 

dobrym punktem odcięcia różnicującym badaną grupę. 


